
  

 
 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 22 december 2022 

 

Locatie: Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M. van Midden 
Griffier: Mevr. E. van der Mark 
Mevr. E.G.A. van der Star-Deijkers, dhr. A. van Gestel, mevr. S.M.J. Vermeulen, dhr. M.A.C.M.J. van 
Ginderen, wethouders  
De dames: S. Bozkurt (Burgerbelangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein, N. El Azzouzi (GroenLinks, tot 
agendapunt 4b) C.S.A. van Leerzem (Forum voor Democratie), C. Mediani (GroenLinks), F. Peters 
(D66), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), D.C.M. Roeken (CDA). 
De heren: M. van der Bijl (VVD), J.B.L. Brouwers (VLP Roosendaal), W.C.H. Brouwers (VLP 
Roosendaal), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), A.C.P.M. Jochems (VLP Roosendaal), A.S. 
Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP Roosendaal), P.R. Klaver (PvdA), M.G.A. Machielsen (VLP 
Roosendaal), M. Nefs (VVD), G.J.H.M. van Oosterbosch (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (VLP 
Roosendaal), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP Roosendaal), M. Reijman 
(GroenLinks, vanaf agendapunt 4b) F.A.C. Roks (VLP Roosendaal), B. Rommens (PvdA), M.C.M. 
Schillemans (Roosendaalse Lijst), P.F.A. Smits (CDA), B. Taher (D66), S.R. van der Touw 
(Roosendaalse Lijst), D.J. van Velthoven (VVD), M.W.C. Verbeek (VLP Roosendaal), L.C. Villée 
(GroenLinks), M.J.M. de Waard (VLP Roosendaal), J.J.M.M. Wezenbeek (Vitaal Liberaal), G.A. van 
Zalinge (VLP Roosendaal). 
 
Afwezig: dhr. S.J.C.M. van Looveren (Roosendaalse Lijst), mevr. C.F.G.R. Koenraad (wethouder). 
 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering en heet eenieder van harte welkom.  
 
 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 
De raadsagenda is met de volgende wijziging vastgesteld.  
 
Aan de agenda is toegevoegd als agendapunt 8a: de spoedeisende eigenstandige motie van 
BurgerBelangen Roosendaal - Tijdelijke opvang dak- en thuislozen. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Roosendaal van 20 oktober 2022 en 10 november 2022 

 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal van 20 oktober 
en 10 november 2022 zijn ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

4. Afscheid raadslid Naima El Azzouzi en tussentijds benoemen raadslid Mart Reijman  

 

4a. Afscheid raadslid Naima El Azzouzi 
Naima El Azzouzi heeft afscheid genomen van haar raadslidmaatschap.  
 
 

 



  

 

4b. Voorstel 72: Toelaten tussentijds benoemd raadslid Reijman 
 
Dhr. Schillemans heeft verslag uitgebracht namens de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven.  
Voorstel 72 is aangenomen.  
De raad heeft besloten toe te laten als lid van de raad van de gemeente Roosendaal:  
dhr. Mart Reijman.  
Hij heeft de verklaring en belofte afgelegd. 
 

4c. Koninklijke Onderscheiding voor wethouder Van Gestel 
 
Burgemeester Van Midden heeft aan Wethouder Van Gestel een koninklijke onderscheiding uitgereikt 
voor zijn ruime staat van dienst op het politieke vlak. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
 
 

5. Ingekomen stukken, vragen, Lijst met toezeggingen en motielijst 

 

a. Ingekomen stukken 
 
Over de afdoening van de ingekomen stukken heeft de raad zoals voorgesteld besloten.  
 
 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
Er zijn geen aanvullende mondelinge vragen op beantwoorde schriftelijke vragen binnengekomen.  
 
 

c. Lijst met toezeggingen en motielijst 
 
Lijst met Toezeggingen 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de Lijst met Toezeggingen. De lijst is conform vastgesteld. 
 
Motielijst  
 
2022-M11 Toegankelijkheid van Visplekken 
De fractie van de PvdA vraagt naar de stand van zaken van de uitvoering van de motie 
Toegankelijkheid van Visplekken en de punten van het dictum die daarbij horen. Wethouder Van 
Gestel heeft aangegeven dat er recent contact is geweest met de vereniging en dat daarbij afspraken 
zijn gemaakt. Daarbij is geïnventariseerd wat de toegankelijkheid is van de visplekken en op welke 
plekken als eerste actie kan worden ondernomen. Wethouder Van Gestel verwacht eerste kwartaal 
2023 de eerste plek te kunnen realiseren. Daarna wordt bekeken welke plekken dan volgen. 
 
De motielijst is conform vastgesteld.  
 
 

6. A-CATEGORIE 

Over de volgende voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd. 
 

a. Voorstel 65:  Raadsvoorstel Benoeming (en Beëdiging) Rekenkamer 

Over voorstel 65 is schriftelijk gestemd. Voorstel 65 is unaniem aangenomen. Alle leden van de 

Rekenkamer hebben 34 stemmen voor gekregen.   

Hierbij is besloten: 



  

1. Dhr. F. van Vugt, te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer, ingaande per 1 januari 2023; 
2. Mevr. M.E. Dijkers, te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamer, ingaande 

per 1 januari 2023; 
3. Dhr. C. Nuijten, te benoemen tot lid van de rekenkamer, ingaande per 1 januari 2023; 
4. Dhr. A. Boutachkourt, te benoemen tot lid van de rekenkamer, ingaande per 1 januari 2023. 
 

Vervolgens zijn de leden van de Rekenkamer beëdigd. Zij hebben allen de verklaring en belofte 

afgelegd. 

 

b. Voorstel 73:   Raadsvoorstel tussentijds benoemen lid Commissie Onderzoek  

Geloofsbrieven 

Over voorstel 73 is schriftelijk gestemd. Voorstel 73 aangenomen. Mevr. C. Mediani was de enige 

kandidaat. Zij mocht zelf niet meestemmen. Zij heeft 32 stemmen voor gekregen en 1 stem tegen.  

 

c. Voorstel 64:   Derde begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant 

d. Voorstel 66:   Raadsvoorstel Huisvestings Programma Onderwijs 2023 (HPO) 

e. Voorstel 67:  Wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 

f. Voorstel 69:  BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Binnenstad 

 

7. B-CATEGORIE 

De volgende voorstellen zijn in de B-Categorie (d.w.z. ter bespreking) op de agenda geplaatst.  
 

a. Voorstel  68: Ontwikkelplan Roosendaal 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het Ontwikkelplan Roosendaal vast te stellen als 
kaderstellend beleidsdocument voor de ontwikkeling van het plangebied Rondje Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Gestel 
 
Bij de behandeling van voorstel 68 is amendement 1 - Herinrichting parkeerterrein Emile van Loonpark 
in Rondje Roosendaal ingediend. 
 
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
Besluit:  
 
1. Het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal vast te stellen als kaderstellend beleidsdocument voor de 

ontwikkeling van het plangebied Rondje Roosendaal; 

 
Aan te vullen met: 
 
‘Met dien verstande dat: 
1. Op bladzijde 26 onder het kopje ‘Hét cluster voor beleving, ontmoeten en vermaak’ toe te voegen:  

‘Het parkeerterrein bij het Emile van Loonpark is van belang voor de bereikbaarheid van het 
winkelcentrum voor zowel bezoekers als bewoners van het gebied. Het is wenselijk het 
parkeerterrein te vergroenen en de mogelijkheden om het parkeerterrein te verdiepen, te 
verkennen.’ 

2. In uitvoeringsprogramma R.O.O.S op bladzijde 50 onder B3 Winkel- en Cultuurkwartier na 
nummer 18 een rij wordt toegevoegd met nummer 19: 

Nr. Actie/werkzaamheden Dekking Partij/initiatiefnemer Wie  2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

19 Herinrichting 
parkeerterrein Emile 
van Loonpark 

PM Gemeente Projectmanager   Onderzoek Vervolgstappen   



  

 
Amendement 1 is met 31 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, 
D66, BurgerBelangen Roosendaal, Forum voor Democratie en Vitaal Liberaal) en 3 stemmen tegen 
(GroenLinks) aangenomen. 
 
 
Het geamendeerd Voorstel 68 is unaniem aangenomen.  
 
 
Bij de behandeling van dit raadsvoorstel is tevens motie 1 - Herontwikkeling EKP binnen plangebied 
Rondje Roosendaal ingediend. 
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  
 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Met een plan te komen voor herontwikkeling van het EKP-gebouw binnen het plangebied Rondje 

Roosendaal en daarmee een nieuwe uitstraling en permanente invulling te geven aan het gebouw 
en de locatie. 

2. Bij het nieuwe ontwerp van het gebouw een uitstraling te creëren voor het pand, passend bij de 
(toekomstige) omgeving en met erkenning van de geschiedenis van het pand.  

3. In de planvorming voor de herontwikkeling in ieder geval de functie wonen op te nemen, voor 
zover wet- en regelgeving dat op deze locatie toestaat. 

4. Te onderzoeken of ook de functie onderwijs (gecombineerd met wonen en eventueel ook met 
andere maatschappelijke en/of economische functies) vervuld kan worden binnen de 
herontwikkeling en daarbij specifiek de toekomstige huisvesting van de Associate Degrees 
Academy, al dan niet gecombineerd met de huisvesting van een/of meerdere andere HBO-/MBO-
onderwijsinstelling(en), te onderzoeken. 

5. Binnen de planvorming ook de onderwerpen mobiliteit en parkeren te betrekken. 
6. Uiterlijk in september 2023 met een uitgewerkt voorstel voor herontwikkeling van het EKP- 

gebouw en -terrein richting de raad te komen.  
 
Motie 1 is met 28 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, GroenLinks, 
Vitaal Liberaal, BurgerBelangen Roosendaal ) en 6 stemmen tegen (CDA, Forum voor Democratie, 
D66) aangenomen. 
 
Stemverklaring CDA 
Het ligt voor de hand dat het EKP-gebouw binnen afzienbare tijd een impuls nodig heeft, daarom 
kunnen wij een heel eind meegaan in de motie. Maar wij vinden het niet gepast dat de huidige 
gebruikers -die wij hebben uitgedaagd om daar te gaan pionieren- mogelijk aan de deur worden gezet 
en daarom zullen wij tegen de motie stemmen. 
 
Stemverklaring GroenLinks 
Van de duurzaamheidscommunity -die niet betrokken wordt- hebben wij het gevoel dat die net 
gezaaid wordt en de sprietjes komen boven het maaiveld en we gaan gelijk schoffelen. Wij vinden het 
goed dat dit meegenomen wordt in dit onderzoek, maar we gaan er vanuit dat als we geen plek 
hebben bij het EKP, dat de gemeente dan op zoek gaat naar een nieuwe plek en daarom stemmen wij 
juist voor deze motie.  
 
Stemverklaring Forum voor Democratie 
Vanuit Forum voor Democratie kunnen wij ons aansluiten bij het CDA. Afgelopen jaar is er 350.000 
euro geïnvesteerd om KaaiDuurzaam op te zetten. Op dit moment loopt er gewoon een project en dat 
project loopt sowieso tot 2026 en we zouden graag dan de mensen niet zomaar weg willen jagen 
daarna. 
 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit raadsvoorstel is tevens motie 2 Onderzoek haalbaarheid 
uitbreiding parkeergarage Nieuwe Markt ingediend. 
 
 



  

Besluit:  
Het college op te dragen: 

1. De haalbaarheid te onderzoeken van het uitbreiden van de parkeergarage nieuwe Markt en 
het toevoegen van een extra in- en uitrit aan de westzijde. 

2. In dit onderzoek samenwerking, planning en kosten af te wegen in overleg met de 
initiatiefnemer “oude V&D” pand en t.o.v. de herstructurering Roselaarplein 
en hierin de parkeerbehoefte na reconstructie van de Braberstraat, het Roselaarplein en de 

Laan van Brabant mee te nemen. 

Motie 2 is unaniem aangenomen. 
 

 
Tijdens de beraadslagingen over dit raadsvoorstel is tevens motie 3 Verkeersafhandeling Laan van 
Brabant ingediend. Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  
 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Tijdens de uitvoering van het ontwikkelplan Roosendaal een kritische en vooruitziende blik te 

houden op de herinrichting van de Laan van Brabant en daar focus te hebben op de 
verkeersafhandeling van auto’s in het bijzonder, om hiermee de verkeerveiligheid voor fietsers en 
voetgangers te vergroten en te waarborgen. 

2. Tijdens de herinrichting breder te kijken dan de straat zelf, dus ook hierbij de verkeersafhandeling 
vanaf en richting andere zijdes van het centrum, de Freijterslaan, de Laan van Limburg en richting 
Kroeven/Tolberg in ogenschouw te nemen. 

3. Te voorzien in een snelle verkeersafhandeling van bezoekers met de auto van onze binnenstad. 
 
Motie 3 is unaniem aangenomen. 
 
 
 

b. Voorstel 70: Najaarsbrief 2022 

De Najaarsbrief heeft als doel de voortgang ten opzichte van de lopende programmabegroting te 
monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen.  
Portefeuillehouder: wethouder Van der Star 
 
Voorstel 70 is unaniem aangenomen 
 
Tijdens de beraadslagingen over voorstel 70 is motie 4 Beleidsregels Investeringsfonds in relatie tot 
energiecompensatie ingediend. 
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten:  
 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Voor 1 maart 2023 een subsidieregeling vast te stellen waarin spelregels zijn opgenomen die van 

toepassing zijn op de verdeling van de middelen in het investeringsfonds; 
2. De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen strekkende tot toekenning van middelen aan de 

organisaties die daar mogelijk recht op hebben kenbaar te maken.   
 
Motie 4 is unaniem aangenomen. 
 
 
Tijdens de beraadslagingen over dit voorstel is tevens motie 5 Vinger aan de pols bij financiële 
afwijkingen ingediend.  
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten: 
 
 



  

Draagt het College op: 
1. De Financiële verordening van Roosendaal aan te vullen met; 

De raad actief te informeren bij financiële afwijkingen bij investeringen waarbij de omvang van de 

financiële afwijking > 25% is van de totale investering, met een minimumbedrag van € 250.000,-; 

2. Deze aanvulling te verwerken in de nieuwe versie van de Financiële verordening die in de eerste 

helft van 2023 voor besluitvorming aan de raad wordt aangeboden; 

3. Met ingang van heden reeds hiernaar te acteren. 

 
Motie 5 is unaniem aangenomen. 
 
 

c. Voorstel 71: Belastingvoorstellen 2023 

Bij de behandeling van voorstel 71 is amendement 2 - Niet verhogen van de precariobelasting met het 
inflatiepercentage van 2,8% ingediend. 
 
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
Aan te vullen met: 
 
‘Met dien verstande dat: 
1. De precariobelasting in 2023 niet wordt verhoogd met het inflatiepercentage van 2,8%;  

2. Het tekort van € 3.200,- , dat door het niet verhogen van de precariobelasting in 2023 ontstaat, 

wordt gedekt uit de algemene reserve.’ 

3. De structurele effecten van het niet-indexeren van de precariotarieven (ca. € 3.500 per jaar, vanaf 

2024)  worden gedekt uit het begrotingssaldo; 

4. Het niet verhogen van de precariobelasting in 2023 wordt verwerkt in de tarieventabel behorende 

bij de ‘Verordening precariobelasting Roosendaal 2023’ conform bijlage bij dit amendement. 

 

Tarieventabel precariobelasting 2023  
behorende bij de ‘Verordening precariobelasting Roosendaal 2023’. 

Hoofdstuk 1 Bouwwerken  Tarief 

Terzake van de uitvoering van enig bouw of sloopwerk bedraagt de 

belasting: 

  

a. voor het hebben van een schutting, of afrastering, per m² van de 

door deze schutting of afrastering van de openbare dienst 

onttrokken gemeentegrond, per week  

€ 1,40 

b. voor het hebben van steigers, containers, loodsen, keten of andere 

tijdelijke bouwobjecten, steen of andere materialen, hetzij 

opgeslagen op de openbare gemeentegrond of op daarop staande 

voertuigen, per m², per week 

€ 1,40 

een en ander met dien verstande, dat de belasting, bedoeld onder a of b 

tenminste bedraagt. 

€ 10,00 

 

Hoofdstuk 2 Rails  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van rails, met uitzondering van die 

voor openbare middelen van vervoer, per strekkende meter dubbelspoor: 

  

a. per maand  € 1,65 

•    met een minimum van € 12,00 



  

•    en een maximum van € 181,15 

b. per jaar € 10,00 

•    met een minimum van  € 71,75 

•    en een maximum van € 1.108,00 

 

Hoofdstuk 3 Elektrische leidingen, kabels enz.  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van een particuliere elektrische of 

andere leiding, kabel of telefoondraad, per strekkende meter, per jaar; 

€ 1,65 

•    met een maximum voor het gehele object van  € 682,25 

 

 

Hoofdstuk 4 Buizen en kokers  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van een buis of koker, met 

uitzondering van die, welke bestemd zijn voor de afvoer van huis- of 

hemelwater of fecaliën per strekkende meter, per jaar  

€ 10,05 

•    met een minimum van  € 22,65 

•    en een maximum van € 2.015,85 

 

Hoofdstuk 5 Terras  Tarief 

Het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond als terras voor een café, restaurant, lunchroom of een 

dergelijke lokaliteit, per m2: 

  

1. Gelegen aan de Noordzijde Markt:   

a. Eilandterras, middendeel Markt; € 29,10 

b. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 58,50 

c. Gevelterras gehele jaar € 68,90 

2. Gelegen aan de Zuidzijde Markt:   

a. Eilandterras, middendeel Markt; € 29,10 

b. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 34,70 

c. Gevelterras gehele jaar € 42,00 

3. Gelegen aan de Nieuwe Markt, Dr. Brabersstraat, Raadhuisstraat, De 

Roselaer, Tongerloplein, Bloemenmarkt, Kade, Molenstraat (westzijde 

tot Burg. Prinsensingel) en Roselaarplein: 

  

a. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 34,70 

b. Gevelterras gehele jaar € 42,00 

     c.   Eilandterras € 17,30 

4. Gelegen aan de strook langs het gevelterras aan de noordzijde van de 

Markt, bij de fontein naast het Raadhuis, bij de Sint Jan kerk, bij het 

Tongerloplein, in de Kerkstraat en op de Markt in Wouw (onder de 

bomen): 

  

a. Vrij en open terras € 0,00 



  

5. Alle overige locaties, voor zover niet vallend onder 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4:   

a. Gevelterras tussen 1 maart en 1 november € 23,65 

b. Gevelterras gehele jaar € 31,55 

 

Hoofdstuk 6 Standplaats verkoopinrichtingen  Tarief 

De belasting bedraagt voor het hebben van een vaste standplaats met een 

wagen of een kraam of een dergelijke inrichting voor de verkoop van 

patates-frites, oliebollen of andere eetwaren of voor de verkoop van 

dranken, behalve in de gevallen, waarin marktgeld verschuldigd is: 

  

1.  In Roosendaal:   

a. voor een week € 86,00 

b. voor een maand € 216,25 

c. voor een jaar € 1.292,05 

2. In de dorpen Wouw, Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten:   

a. voor een week € 43,30 

b. voor een maand € 108,10 

c. voor een jaar € 646,00 

 

Hoofdstuk 7 Uitstalling goederen  Tarief 

De belasting bedraagt voor het uitstallen van goederen op voor de 

openbare dienst bestemde gemeentegrond, per m² ingenomen 

plaatsruimte, per jaar 

€ 86,00 

 

Hoofdstuk 8 Overige gevallen  Tarief 

De belasting bedraagt, voor zover daaromtrent in voorgaande 

hoofdstukken of andere gemeentelijke verordeningen niet uitdrukkelijk 

tarieven zijn vastgesteld, voor het gebruik of genot van voor de openbare 

dienst bestemde gemeentegrond, per m2 ingenomen plaatsruimte: 

  

a. voor een dag € 2,80 

b. voor een week € 5,55 

c. voor een maand € 12,60 

d. voor een jaar € 76,35 

een en ander met dien verstande, dat de belasting, bedoeld onder a, b of c, 

tenminste bedraagt: 

€ 11,05 

 
Amendement 2 is met 31 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks, 
PvdA, D66, BurgerBelangen Roosendaal, Forum voor Democratie en Vitaal Liberaal) en 3 stemmen 
tegen (CDA) aangenomen. 
 
 
Stemverklaring CDA 
Zoals wij al aangaven bij onze interruptie, vinden wij dat hier sprake is van willekeur en wij zullen deze 
dan ook niet steunen. 
 
 



  

Tevens is bij behandeling van voorstel 71 amendement 3 - Niet verhogen van de tarieven van 
marktgeld in 2023 ingediend. 
 
Met dit amendement wordt de raad voorgesteld om te besluiten:  
 
Besluit:  
 
1. Vast te stellen: 

a. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2023. 
b. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023. 
c. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel precariobelasting. 
d. De verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023, inclusief de bijbehorende 

tarieventabel marktgeld. 
e. De verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Roosendaal 2022, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel leges en ROEB-lijst 2023. 
f. De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023, inclusief de bijbehorende 

tarieventabel rioolheffing. 
g. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2023, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel afvalstoffenheffing. 
h. De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023, inclusief de 

bijbehorende tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart. 
i. Het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023. 
j. De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roosendaal 2023. 

 
Aan te vullen met: 
 
‘Met dien verstande dat: 
1. De tarieven van marktgeld in 2023 niet wordt verhoogd met het inflatiepercentage van 2,8%;  

2. Het tekort van € 2.500, dat door het niet verhogen van de tarieven van marktgeld in 2023 ontstaat, 
wordt gedekt uit de algemene reserve.’ 

3. De structurele effecten van het niet-indexeren van de tarieven van marktgeld (ca. € 2.700 per jaar, 
vanaf 2024) worden gedekt uit het begrotingssaldo; 

4. Het niet verhogen van de tarieven van marktgeld wordt verwerkt in de tarieventabel behorende bij 
de ‘Verordening marktgeld Roosendaal 2023’ conform bijlage bij dit amendement;   

 

Tarieventabel marktgeld 2023 
Behorende bij de ‘Verordening marktgeld Roosendaal 2023’. 

1. Het marktgeld bedraagt voor elke dag of gedeelte daarvan, dat een 

standplaats wordt ingenomen: 

   

  - Maandagmarkt Roosendaal centrum: per m2 ingenomen oppervlakte € 0,82 

  - Woensdagmarkt Wouw: per m2 ingenomen oppervlakte € 0,42 

  - Donderdagmarkt Heerle: per m2 ingenomen oppervlakte € 0,42 

  - Donderdagmarkt Roosendaal centrum: per m2 ingenomen oppervlakte € 0,82 

  - Zaterdagmarkt Roosendaal centrum: per m2 ingenomen oppervlakte € 0,80 

  - Dagstandplaats, per m2 ingenomen oppervlakte € 1,21 

2. Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte 

naar boven afgerond op een ½ m2. 

   

3.  Teruggaaf van marktgeld vindt uitsluitend plaats indien een 

vergunninghouder op grond van de Marktverordening, gedurende het 

kalenderkwartaal of een gedeelte daarvan, het recht op het innemen van 

een standplaats wordt ontnomen. 

   



  

De teruggaaf geschiedt naar evenredigheid van het aantal marktdagen, 

waarvoor de uitsluiting geldt, ten opzichte van het totaal aantal 

marktdagen. 

4. Het marktgeld voor gebruikmaking van diensten ten behoeve van reclame- 

en promotieactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats op de 

maandagmarkt per kwartaal 

€ 30,00 

 
 
Amendement 3 is met 30 stemmen voor (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks, 
PvdA, D66, BurgerBelangen Roosendaal en Vitaal Liberaal) en 4 stemmen tegen (CDA en Forum 
voor Democratie) aangenomen. 
 
 
Het geamendeerd Voorstel 71 is unaniem aangenomen.  
 
Stemverklaring Forum voor Democratie 
Graag willen wij vanuit Forum voor Democratie uitspreken, dat het fijn is dat ondanks dat de 
wethouder van Financiën het amendement van de Roosendaalse Lijst en Forum voor Democratie 
tijdens de begrotingsbehandeling ontraadde over geen indexatie afvalstoffenheffing in 2023, dit 
voorstel wel terug te zien is in de belastingvoorstellen van 2023. Fijn om te zien dat de wethouder hier 
snel op heeft geanticipeerd en dat het toch niet zo’n slecht idee bleek te zijn. En hopelijk met 
toezegging van de raad dat dit aangenomen wordt. Uiteraard stemmen wij hier voor.   
 
 
Bij de behandeling van Voorstel 71 is eveneens motie 6 - Onderzoek Afschaffen Toeristenbelasting 
ingediend.  
 
Met deze motie wordt de raad voorgesteld te besluiten: 
 
 
Besluit:  
Het college te verzoeken: 
1. Voor de raad in kaart te brengen wat de consequenties en mogelijkheden zijn van het afschaffen 

van de toeristenbelasting en hierbij tevens na te gaan  -bijvoorbeeld door het ophalen van 
ervaringen bij andere gemeenten- of hier een extra promotionele waarde voor de gemeente 
Roosendaal door ontstaat.  

2. De raad de resultaten van dit onderzoek te presenteren in het eerste kwartaal van 2023.  
 
Motie 6  is met 5 stemmen voor (CDA, BurgerBelangen Roosendaal en Vitaal Liberaal, ) en 28 
stemmen tegen (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Forum voor 
Democratie) verworpen.  
 
 

8. C-stukken 

 
De volgende onderwerpen zijn ter behandeling in de C-categorie geagendeerd.  
 

a. Spoedeisende eigenstandige motie – Tijdelijke opvang dak- en thuislozen 

Bij de behandeling van dit onderwerp is motie 7 – Tijdelijke opvang dak- en thuislozen ingediend. Met 

deze motie wordt de raad verzocht te besluiten:  

 

Besluit: 
Het college te verzoeken: 

1. Om na te gaan hoeveel dak- en thuislozen er in Roosendaal op straat leven, voor wie er geen 
plek beschikbaar is in Bergen op Zoom 



  

2. Om -in verband met de verwachte natte/koude weersverwachtingen de komende tijd- voor 
deze dak- en thuislozen zou snel mogelijk tijdelijke opvang te regelen  

3. Met de centrumgemeente Bergen op Zoom op dit dossier te kijken hoe toekomstige 
weigeringen voorkomen kunnen worden 

 

Motie 7 is met 7 stemmen voor (PvdA, D66, BurgerBelangen Roosendaal, Forum voor Democratie en 
Vitaal Liberaal) en 27 stemmen tegen (VLP Roosendaal, Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks en 
CDA) verworpen. 
 

Stemverklaring PvdA 

PvdA staat onder deze motie, dus u zult begrijpen: wij gaan voorstemmen, met de aantekening dat wij 

het echt belangrijk vinden dat voor het straatbeeld van Roosendaal geen enkele dakloze in dit weer 

zou moeten blijven liggen en dat zij de kans moeten hebben om een warme plek te hebben.  

 

Stemverklaring GroenLinks 

Ondanks dat het ons aan het hart gaat als wij dit soort verhalen horen -en nogmaals niemand zou op 

straat moeten slapen op het moment dat hij dat niet wil-, denken wij toch dat juist de bekendheid om 

juist als je dit soort mensen aantreft die naar binnen willen, dat daar nog wel wat op te winnen is. Dit 

ondanks dat de organisatie wel goed staat, dat geloven wij wel, en vandaar ook dat wij tegen deze 

motie gaan stemmen.  

 

9. Sluiting  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
19 januari 2023. 
 
De griffier,      De voorzitter,   


